
REQUERIMENTO Nº ___/2021

Requeiro a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, nos termos do art. 264, VI,

do Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais e ouvido o Plenário desta Casa

Legislativa, que seja feita indicação ao Excelentíssimo Prefeito do Município do Recife,

João Campos, e à Presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife

(CTTU), Sra. Taciana Ferreira, a fim de adotar as providências necessárias para a

ampliação da ciclofaixa localizada na Rua da Aurora, expandindo-a desde a Ponte

Velha até a Ponte do Limoeiro.

JUSTIFICATIVA

A Rua da Aurora é um dos principais cartões postais da cidade do Recife, sendo

um importante ponto de encontro, lazer e cultura para recifenses e turistas.

A área, que era coberta em sua extensão por grandes mangues e terrenos alagados,

foi construída a partir do aterro de Boa Vista, engendrado a partir de 1737. Desde o século

XIX, com o começo de sua ocupação regular, abrigou moradores como o Conde da Boa

Vista, governador do Estado de Pernambuco entre 1837-1842.

Em 1983, o tombamento do conjunto urbano pela Fundação do Patrimônio

Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) teve a finalidade de proteger a Rua da

Aurora, principalmente a sua originalidade.

Encaminhamos este requerimento diante de solicitações de ciclistas que pedalam

pela Rua da Aurora, porque a ciclofaixa da Rua da Aurora termina antes da Ponte do

Limoeiro, o que expõe os ciclistas aos perigos do trânsito intenso desse trecho do trajeto.



A expansão da ciclofaixa desde a Ponte Velha até a Ponte do Limoeiro é medida

salutar tanto para melhorar o aproveitamento social da Rua da Aurora quanto para garantir

a segurança e o conforto dos ciclistas que por ali pedalam, seja para lazer, seja para

trabalho.

Diante de todo o exposto, requer-se a aprovação deste requerimento, a fim de que

seja providenciada a ampliação da ciclofaixa localizada na Rua da Aurora - Santo Amaro,

Recife - PE, iniciando na Ponte Velha e concluindo na Ponte do Limoeiro.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 16 de abril de 2021.

_______________________________________________

Liana Cirne Lins

Vereadora (PT)
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